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Abstract 
The learning based organization is perhaps the most well-known challenge of all 

postmodern approaches organizations have undertaken. Peter Senge, widely considered to be 
the father of the “learning organization” concept described in the paper “The Fifth Discipline” 
(1990), asserts that the values of the learning organization and its competitive advantage 
derives from both individual and collective life-long learning. This is true especially now that the 
functional unity is no longer the individual but the team.  

 
Societatea postmodernă – transformări şi noi provocări în mediul 

organizaţional 
Apariţia şi dezvoltarea noilor tehnologii, în care informaţia şi 

cunoaşterea joacă un rol crucial, trecerea de la societatea modernă şi 
economia industrială la societatea postmodernă, informaţională (Naisbitt, 
1982) şi economia postindustrială au dus la creşterea proceselor 
interrelaţionate la nivel global, la redefinirea spaţiului şi timpului, de fapt 
la comprimarea spaţiului şi timpului, la intensificarea relaţiilor sociale la 
nivel mondial, intensificare ce leagă localităţi îndepărtate într-un asemenea 
mod încât evenimente locale sunt modelate de evenimente ce se petrec la 
mare distanţă şi invers, (Butterfly Efect – Teoria haosului), la mişcarea 
liberă a capitalului însoţită de dominaţia crescândă a pieţelor financiare 
globale şi a corporaţiilor multinaţionale asupra economiilor naţionale, la 
apariţia „satului global“ (McLuhan introduce această metaforă). Este vorba 
de procesul de globalizare, care a devenit o adevărată lozincă, un 
„paspartu“ [1] capabil să deschidă porţile tuturor misterelor prezente şi 
viitoare, un fenomen actual, controversat, cu o multitudine de conotaţii şi 
cu reverberaţii în toate domeniile vieţii sociale, care a determinat 
schimbări atât la nivel social, cât şi la nivel organizaţional, producându-se 
o nouă configuraţie globală a postfordismului.  

J. Baudrillard, D. Harvey, M. Castells, Z. Bauman, D. Bell, D. Kellner 
ş.a – alătură globalizarea societăţii postindustriale, tehno-societăţii în care 
tehnologia, cunoaşterea şi informaţia sunt principiile organizante centrale. 

J. Baudrillard pretinde că în mişcarea către postmodernitate, uma-
nitatea a depăşit concepţiile moderne şi această aventură postmodernă e 
marcată de o implozie a tehnologiei care generează o nouă specie 
postumană. 

Sintetizând cele enumerate anterior, tendinţele care au influenţat în 
mai mare măsură schimbările organizaţionale sunt: globalizarea, creşterea 



turbulenţei mediului, a competitivităţii, introducerea noilor tehnologii 
informaţionale ce accentuează importanţa cunoaşterii şi a inovaţiei, 
schimbările demografice majore la nivelul populaţiei, în general şi a 
resursei umane, în special. 

Se vorbeşte tot mai mult despre „organizaţia inteligentă“, (J.B. Quinn, 
1992), „organizaţia care învaţă“ (learning organization, Peter Senge, 
1990), „organizaţia de tip reţea“ (Peter Keen, 1991), „organizaţia 
democratică“, „organizaţia expresivă“ (M. Shultz et al., 2000), în general 
despre o lume  organizaţională ce valorizează într-o mult mai mare măsură 
decât în trecut cunoaşterea, talentele, motivaţiile sau spiritul inovativ [2]. 
Succesul acestor organizaţii va depinde de folosirea eficientă a oamenilor 
talentaţi. 

În cartea „Megatendinţe“, John Naisbitt vorbeşte despre necesitatea 
abandonării ierarhiilor în favoarea reţelelor de comunicare, ceea ce ar avea 
drept consecinţă trecerea de la organizaţiile birocratice, cu o structură 
ierarhică la cele structurate orizontal [3]. 

Organizarea de tip reţea presupune înlocuirea relaţiilor de control şi de 
comunicare verticală cu relaţiile laterale. De asemenea A. Toffler vorbeşte 
despre caracteristicile organizaţiei viitorului, pe care o numeşte 
„adhocraţie“, o organizaţie alimentată de informaţii şi cu indivizi care au o 
mobilitate crescută, astfel încât autorul propune conceptul de om 
organizaţional, „om asociativ“, omul creativ şi mobil [4].            Tabelul nr. 1 

Paradigma veche şi cea nouă asupra organizaţiilor [5] 
Paradigma veche Paradigma nouă 

Disciplina organizaţională Învăţare organizatională 
Cercuri vicioase Cercuri virtuoase 
Organizaţii inflexibile Organizaţii flexibile 
Management prin administrator Management prin lideri 
Comunicare denaturată Comunicare deschisă 
Ierarhii Pieţe 
Unităţi strategice orientează 
dezvoltarea produselor 

Competenţele de bază orientează 
dezvoltarea produselor 

Învăţarea strategică se realizează 
la vârful ierarhiei organizaţionale 

Capacităţile de învăţare strategică sunt 
distribuite în întreaga organizaţie 

Supoziţia că nu te poţi baza pe cei 
mai mulţi membri ai organizaţiei 

Supoziţia că te poţi baza pe cei mai 
mulţi membri ai organizaţiei 

Cei mai mulţi membri ai 
organizaţiei nu sunt împuterniciţi 

Cei mai mulţi membri ai organizaţiei 
sunt împuterniciţi 

Cunoaşterea tacită şi locală a celor 
mai mulţi membri ai organizaţiei 
trebuie să fie controlată de 
prerogativele managementului 

Cunoaştrea tacită şi locală a celor mai 
mulţi membri ai organizaţiei este 
factorul cel mai important al succesului, 
iar creativitatea îşi creează propriile 
prerogative 



Learning organizations 
Cine a creat conceptul de „learning organizations“ şi cine a contribuit 

la diseminarea lui? Rebecca Cors (2003) [5], într-un articol online, 
elogiază contribuţiile celor mai importante nume legate de organizaţia care 
învaţă, şi anume Peter Senge, Chris Agyris, Donald Schon şi Margaret 
Wheatley.  

Organizaţia care învaţă este poate cea mai cunoscută provocare dintre 
abordările postmoderne în sfera organizaţiilor. Peter Senge considerat de 
majoritatea ca fiind părintele conceptului „learning organization“, descris 
în „The Fifth Discipline“ (1990), afirmă că valorile organizaţiei care învaţă 
şi avantajul competitiv derivă din învăţarea continuă, atât individuală, cât 
şi colectivă. El recomandă ca liderii să îi provoace pe indivizi să se 
gândească constant şi creativ la nevoile organizaţiei. Scopul este să inducă 
acestora o motivaţie intrinsecă mai puternică. Aplicând aceste idei 
referitoare la performanţele indivizilor şi ale grupurilor, liderii pot crea 
stimulente prin care să le crească angajamentul organizaţional afectiv, 
pentru facilitarea implementării strategiilor. Este organizaţia unde 
„oamenii îşi dezvoltă continuu capacitatea de a crea rezultatele pe care şi 
le doresc cu adevărat, unde sunt alimentate modele noi şi extinse de 
gândire, unde aspiraţia colectivă este liber consimţită şi unde oamenii 
învaţă continuu cum să înveţe împreună“ [6]. 

O astfel de organizaţie ar trebui să aibă următoarele caracteristici:  
a. să furnizeze în mod continuu oportunităţi de a învăţa; 
b. să folosească instruirea pentru a-şi atinge scopurile; 
c. să găsească legătura între performanţa individuală şi cea 

organizaţională; 
d. să încurajeze dialogul şi să creeze un mediu care să încurajeze 

angajaţii să îşi exprime opiniile şi să îşi asume riscuri; 
e. să folosească tensiunile creative ca sursă de energie şi reînnoire; 
f. să conştientizeze în permanenţă legătura cu mediul în care îşi 

desfăşoară activitatea. 
Devine din ce în ce mai mult o tendinţă, pentru că propune orientarea 

organizaţiei către învăţarea continuă. Ea presupune noi direcţii 
manageriale, ca: planificare pe termen lung şi pe orizontală, lucrul în 
echipă, cooperare, diversitate, autoritate delegată, control descentralizat, 
centrare pe oameni şi leadership. Pentru a face faţă evoluţiei mediului în 
care operează, organizaţiile trebuie să îşi dezvolte o cultură orientată spre 
învăţarea generativă. Acest gen de învăţare se dobândeşte prin participarea 
activă la proiecte, unde comunitatea de învăţare (în speţă echipa) are un rol 
crucial. 



Organizaţiile care nu-şi vor crea o cultură a învăţării generative, nu se 
vor adapta suficient de repede, nu vor face faţă evoluţiei mediului în care 
operează. În opinia lui Peter Klin, există zece paşi pe care o organizaţie 
trebuie să-i facă pentru a deveni „learning organization“: a evalua propria 
cultură de învăţare; a stabili o cultură de întreprindere pozitivă; a da 
fiecăruia ocazia de a gândi; a recompensa asumarea riscului; a ajuta pe 
fiecare să devină o resursă de învăţare pentru alţii; a pune puterea de a 
învăţa în acţiune; a planifica viziunea într-o manieră organică; a da viaţă 
viziunii; a conecta sistemele; a pune ansamblul pe roţi (în mişcare).  

Peter Senge spune că nucleul muncii într-o organizaţie care învaţă se 
bazează pe cinci „discipline de învăţare“ [7]: 

1. măiestrie personală (personal mastery) – se referă la învăţarea de a 
extinde capacitatea personală în a ajunge la rezultatele pe care le dorim şi 
de a crea un mediu organizaţional care îi încurajează pe toţi membrii să se 
dezvolte în sensul finalizării scopurilor pe care şi le-au propus; 

2. modele mentale (mental models) – se referă la clarificarea în mod 
continuu şi îmbunătăţirea imaginilor noastre despre lume, reflecţia asupra lor, 
văzând în ce mod acestea ne modelează acţiunile şi deciziile; 

3. viziune comună (shared vision) – crearea unui sens al angaja-
mentului în grup, dezvoltarea unor imagini împărtăşite cu privire la 
viitorul pe care dorim să îl atingem şi a principiilor şi practicilor ce ne 
ghidează să ajungem la el; 

4. gândire sistemică (systems thinking) – un mod de a gândi şi un 
limbaj în a descrie şi înţelege forţele şi interrelaţiile care modelează 
comportamentul sistemelor; 

5. învăţare în echipă (team learning) – transformarea capacităţilor de 
comunicare şi de gândire colectivă, astfel încât grupurile îşi pot dezvolta 
cu încredere inteligenţa şi abilităţile mai mult decât suma talentelor 
membrilor individuali. 

Deşi foarte în vogă, conceptul de „organizaţie care învaţă“ ramâne 
unul destul de abstract. În articolul „Why Organizations Still Can’t Learn“, 
Senge (1999) vorbeşte despre obstacolele implementării acestui concept în 
practică. El spune că multe organizaţii au folosit acest concept drept scuza 
de a creşte bugetele de training, iar centrarea pe învăţarea individuală este 
unul din obstacolele implementării acestei paradigme de gândire. Dacă 
indivizii sunt capabili de a învăţa, acest lucru nu înseamnă că şi grupul este 
capabil, ceea ce contează este cum acţionează oamenii împreună şi cum 
gândeşte echipa. Unitatea fundamentală de învăţare este echipa, nu 
individul. Mertafora cea mai potrivită acestei perspective este cea a echipei 
de jazz (faţă de o orchestră ce-şi realizează performanţele pe baza unei 
partituri date necesare a fi respectate). Echipa de jazz se caracterizează 



printr-o permanentă improvizaţie, schimbare, solicită în mod prioritar 
capacităţile creative, intuitive, imaginative [8]. 

În timp ce pentru unele organizaţii conceptul este clar şi posibil de a fi 
pus în practicî, pentru altele creează confuzie. Organizaţia care învaţă este 
o filozofie, nu un program. Conceptul are multe de oferit reformării şi 
restructurării gândirii despre organizaţie. Să costruieşti o astfel de 
organizaţie este o sarcină enormă care poate începe cu atitudinea pozitivă 
faţă de învăţarea continuă şi cu imaginea unui proces vizionar.  

Organizaţia care învaţă este în continuă evoluţie. Nu poţi spune: Am 
ajuns! Am creat o astfel de organizaţie! 
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